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Hallo allemaal,

Welkom bij het thema Doe een proef met professor Zoef!

Deze vakantie brengen we door in het laboratorium van professor Zoef. We doen

iedere dag proefjes en komen  veel te weten over techniek en onderzoekjes. We

maken een bliktelefoon, eetbaar slijm en bootsen een tornado na. Ook kunnen de

4-jarigen kijken en luisteren naar een poppenkastvoorstelling.  De studiedag staat

in het teken van Halloween. 

Groetjes van het BSO-team Zonnewijzer,

Eva, Meryem, Hennie en Ilse.

Maandag 21 oktober 

Poppenkast voorstelling.

De 4-jarige Hagedissen en Vossen gaan naar een interactieve poppenkast

voorstelling kijken. Onze collega Sandra zal een leuk poppenkastverhaal laten

zien en horen.

Slijm maken

De 5- en 6-jarige Hagedissen en Vossen maken slijm. Slijm maken hebben de

meesten van jullie waarschijnlijk al wel eens gedaan.. Maar wat dachten

jullie van eetbaar slijm?! Dat lijkt gek, maar het bestaat! 

Schipper mag ik overvaren

Hoe we in dit gezellige spel over gaan varen bepaalt de schipper, dus doe je

best en probeer zonder getikt te worden de veilige overkant te bereiken!

Dinsdag 22 oktober 

Waterweetjes: Tornado nabootsen

Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen!

Vandaag gaan we een tornado maken! Ben je ook zo benieuwd hoe we dat

gaan doen? 

De vloer is lava

We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet

meer mag staan... De vloer is lava!
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Woensdag 23 oktober 

Bellenblaas met sokken

Heb je thuis een oude sok liggen die je niet meer aantrekt? Neem mee naar

de BSO! Als je ook nog een leeg plastic drinkflesje hebt, neem dat dan ook

even mee want we gaan hier een bellenblaasmachine van maken.

Workshop schminken door Sandra vd Put

Onze collega Sandra komt de kinderen schminken.

Donderdag 24 oktober 

Trek vandaag je sportkleding en sportschoenen maar aan!

Introductietraining hockey

Hockeyvereniging Alkemade verzorgd een hockey clinic voor alle Vossen en

Hagedissen!

Bij de clinic leren de kinderen door spelletjes als estafette en overspelen

spelenderwijs omgaan met bal en stick. Er wordt gehockeyd met houten

sticks. 

Melkmysterie

We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk dat je met

melk heel veel geheimen kan bewaren? 

Vrijdag 25 oktober 

Terug in de tijd: Bliktelefoon

Kun je telefoneren met behulp van blikken? We gaan het testen! Heb je thuis

nog lege blikken? Maak ze vast schoon en neem ze mee.

IJsschotsen tikkertje

Als je op de ijsschots staat, ben je veilig. Pas op! Want als je in het water bent,

kun je zomaar getikt worden.

Maandag 28 oktober 

Griezelkoekjes

Een spook, een vleermuis, een skelet...? In welke vorm maak jij je koekje? En

smaakt een vleermuis een beetje smakelijk denk je?
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Maandag 28 oktober 

Spook maken

We maken een spook van een houten pollepel en een stukje stof. Het is

tenslotte bijna Halloween. 
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